2019/2020 m.m. priėmimo vykdymo etapai
Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

Prašymų pateikimas

Nuo 2019 m. kovo 7 d.
12.00 val.

Teikti prašymus dėl priėmimo 2019–2020 m. m. bus
galima elektroniniu būdu (asmenys, kurių gyvenamoji
vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje),
nuoroda: https://imokykla.kaunas.lt
Jei gyvenamoji vieta, nėra deklaruota Kauno m.,
prašymas pateikimas gimnazijos informaciniame centre.
Svarbu: prašymo padavimo data ir laikas neturi
jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui! Pirmumo
teise į bendrąsias klases priimami asmenys,
gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

Atvirų durų diena

2019 m. kovo 28 d. 18
val.

Atvirų durų diena vyks gimnazijos aktų salėje.
Atvirų durų dienoje dalyvaus gimnazijos administracija,
mokytojai ir gimnazistai. Bus pristatyti gimnazistų
pasiekimai, gimnazijos materialinė bazė bei neformalus
ugdymas.

Dokumentai, kuriuos
būtina pristatyti:

Nuo 2019 m. kovo 7 d.
iki 2018 m. gegužės 24
d. 15.00 val.*

Turi būti pateiktas e.prašymas
Užpildyta anketa, kuri atsiunčiama pateikus
e.prašymą.
• 8 klasės I ir II trimestro (I pusmečio) e.dienyno
išrašas, patvirtantas klasės auklėtojo ir mokyklos
raštinės (Žyma „Kopija tikra“)
• Miesto/rajono olimpiadų I-III vietų laimėtojų
diplomus (jei tokių yra)
Vieta: 117 kabinetas darbo dienomis nuo 8.30 iki 15.30
val. Pietų pertrauka: 11.00-11.30 val.

Priėmimo komisijos
posėdis

I posėdis: 2019 m.
gegužės 24 d. 13.00 val.
II posėdis: 2019 m.
birželio 3 d. 9.00 val.
III posėdis: 2019 m.
liepos 1 d. 13.00 val.
IV posėdis: 2019 m.
liepos 5 d. 13.00 val.

Vieta: 111 kabinetas

Skelbiamas priimtų į
gimnaziją mokinių
sąrašas

Iki 2019 m. birželio 3 d.

E.paštu informuojami moksleiviai, kurie kviečiami
mokytis universitetinėse ir bendrosiose klasėse.
E.paštu informuojami moksleiviai, kurie kviečiami į
atsiradusias laisvas vietas klasėse
E.paštu informuojami moksleiviai, kurie kviečiami
mokytis gimnazijoje vietoj neatvykusių pasirašyti
sutarčių

Iki 2019 m. birželio 18 d.
Iki 2019 m. liepos 5 d*.

Sutarčių pasirašymas Dal
yvauja mokinys ir vienas

Nuo 2019 m. birželio 25
d. iki liepos 5 d.

•
•

Pasirašyti sutartis kviečiami individualiai e.paštu.
Pasirašant sutartį būtina pristatyti:

iš tėvų (globėjų)

Esant laisvų vietų,
dokumentai priimami
iki 2019 m. rugpjūčio 31
d.

1. 8 (9 arba 10 kl.) klasių baigimo originalą (neturint
originalo, sutartis nepasirašoma);
2. Vieną dokumentinę nuotrauką;
3. Sveikatos pažymą (iki rugpjūčio 31 d.)
Darbo dienomis nuo 8.30 iki 15.30 val. Pietų pertrauka:
11.00-11.30 val.
Vieta: 104, 105, 106 kabinetai
iki 2019 m. rugpjūčio
31 d.

Vieta: 111 kabinetas, darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30
val. Pietų pertrauka: 11.00-11.30 val.

*Data gali keistis
Visais klausimais, susijusiais su moksleivių priėmimu, prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją
Editą Svidinskienę, tel. 8-37 312397, mob. +370 672 66262

